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SINAV GÖREVLĠSĠNĠN KĠTAPÇIĞI

ΟΓΗΓΙΔ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ Β (Β1&Β2)
1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΞΔΣΑΗ
Γιάπκεια: 25 ιεπηά
Σπόπορ Δξέηαζηρ: Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε δεύγε ρσξίο λα ζπλνκηινύλ κεηαμύ ηνπο.
Πεπιεσόμενο:
1. Γοκιμαζία 1: Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή και ςποτηθίος. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε
ηέζζεξεηο (4) εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ίδην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (δύν εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη δύν
επηπέδνπ Β2). Η δνθηκαζία δηαξθεί 6 ιεπηά ηεο ώξαο ζπλνιηθά, θαη γηα ηνπο δύν ππνςεθίνπο (3 ιεπηά γηα
ηνλ θαζέλα). Ο εμεηαζηήο ζπλνκηιεί κε ηνλ θάζε ππνςήθην ελαιιάμ.
2. Γοκιμαζία 2: Μονόλογορ. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε δύν εξσηήκαηα πνπ έρνπλ σο
εξέζηζκα κία ή πεξηζζόηεξεο εηθόλεο. Σν πξώην εξώηεκα είλαη επηπέδνπ Β1 θαη ην δεύηεξν επηπέδνπ Β2. Η
δνθηκαζία δηαξθεί ζπλνιηθά 8 ιεπηά ηεο ώξαο θαη γηα ηνπο δύν ππνςεθίνπο (4 ιεπηά γηα ηνλ θαζέλα). ηελ
πεξίπησζε απηή, ν εμεηαζηήο δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο ππνςεθίνπο. Θέηεη ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνςήθηνη
θαινύληαη λα απαληήζνπλ.
3. Γοκιμαζία 3: Γιαμεζολάβηζη. Κάζε ππνςήθηνο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε δύν εξσηήκαηα κε βάζε έλα
ειιεληθό θείκελν. Σν έλα εξώηεκα είλαη επηπέδνπ Β1 θαη ην άιιν επηπέδνπ Β2. Η δνθηκαζία δηαξθεί ζπλνιηθά
10 ιεπηά ηεο ώξαο θαη γηα ηνπο δύν ππνςεθίνπο (5 ιεπηά γηα ηνλ θαζέλα). ηελ πεξίπησζε απηή, ν
εμεηαζηήο δελ ζπλνκηιεί κε ηνπο ππνςεθίνπο. Θέηεη ηα εξσηήκαηα θαη νη ππνςήθηνη θαινύληαη λα
απαληήζνπλ.
1.1. Σο Σεςσίδιο ηος Τποτηθίος πεπιλαμβάνει:


Δηθόλεο γηα ηε Γνθηκαζία 2 (ζει. 2-6). Ο ηίηινο ζε θάζε ζειίδα ζεκαηνδνηεί ηε γεληθόηεξε ζεκαηηθή ζηελ
νπνία εληάζζνληαη ηα εξσηήκαηα απηήο ηεο δνθηκαζίαο.



Κείκελα ζηελ ειιεληθή γιώζζα (ζει. 7-12) γηα ηε Γνθηκαζία 3. Κάζε θείκελν έρεη έλα ηίηιν πνπ θαζνξίδεη ην
ζέκα γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπλ νη ππνςήθηνη.

1.2. Σο Φςλλάδιο ηος Δξεηαζηή πεπιλαμβάνει:


Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη νδεγίεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο (ζει.1-4).



Σελ ράξα Αμηνιόγεζεο ηεο Πξνθνξηθήο Δμέηαζεο (ζει. 4)



Οδεγίεο γηα ηνλ εμεηαζηή (ζει. 5-9) θαη εξσηήζεηο / εξσηήκαηα γηα ηηο Γνθηκαζίεο 1, 2 θαη 3 (ζει. 10-13).

2. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΔΞΔΣΑΗ


Οη δύν εμεηαζηέο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ.



Οη δύν εμεηαζηέο αμηνινγνύλ βάζεη ηεο ράξαο Αμηνιόγεζεο ηεο Δμέηαζεο Πξνθνξηθνύ Λόγνπ θαη
ζπκπιεξώλνπλ ηνλ βαζκό ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζην Έληππν Αμηνιόγεζεο Παξαγσγήο Πξνθνξηθνύ Λόγνπ.



Ο έλαο εμεηαζηήο, πνπ έρεη ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 1, θάζεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ηνπο ππνςεθίνπο
θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ εμέηαζε. Αθνύεη, παξαηεξεί, θξαηάεη ζεκεηώζεηο θαη βαζκνινγεί ηελ πξνθνξηθή
παξαγσγή ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.



Ο δεύηεξνο εμεηαζηήο, πνπ έρεη ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2, θάζεηαη απέλαληη από ηνπο δύν ππνςεθίνπο θαη
ζέηεη ηα εξσηήκαηα. Μπνξεί λα θξαηά ζεκεηώζεηο, αιιά βαζκνινγεί όηαλ έρεη ηειεηώζεη ε εμέηαζε θαη έρνπλ
απνρσξήζεη νη ππνςήθηνη από ηελ αίζνπζα.

Bu kitapçık Sözlü Anlatım Sınavı görevlilerine iki (2) saat önce verilmelidir.
 B1&B2 SöyleĢi çerçevesi - Etkinlik 1, 2, 3
 Sınav konuları - 1., 2. ve 3. etkinliğin soruları

 Sınav sürecinde dikkat edilecek noktalar
 B1&B2 değerlendirme cetveli
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Ο εμεηαζηήο / Αμηνινγεηήο 2 ζέηεη ελαιιάμ ηα εξσηήκαηα ζηνπο ππνςεθίνπο: δειαδή, εάλ αξρίζεη ηελ
εμέηαζε από ηνλ Τπνςήθην Α γηα ηε Γνθηκαζία 1, ζπλερίδεη κε ηνλ Τπνςήθην Β ηα εξσηήκαηα ηεο
Γνθηκαζίαο 2 θαη επαλέξρεηαη ζηνλ Τπνςήθην Α γηα ηα εξσηήκαηα ηεο Γνθηκαζίαο 3.



Σνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2 αλαιακβάλεη, κεηά ηελ εμέηαζε 2-3 δεπγώλ ππνςεθίσλ, ν άιινο Δμεηαζηήο.

3. ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΔ
3.1. Ππιν ηην έναπξη ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ:


Θα πξέπεη λα έρεηε πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εμέηαζε δύν (2) ώξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηεο. Μειεηήζηε ην Σεπρίδην
ηνπ Τπνςήθηνπ θαη ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή ζηνλ ρώξν ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ πνπ έρεη παξαρσξεζεί
ζηνπο εμεηαζηέο εηδηθά γηα ην ιόγν απηό.



πλεξγαζηείηε κε ηνλ ζπλάδειθό ζαο θαη ζπδεηείζηε ηα εξσηήκαηα ησλ δνθηκαζηώλ, ηηο εηθόλεο ή ηα θείκελα.



Απαληήζηε ζε έλα ή δύν εξσηήκαηα γηα λα έρεηε ηελ εκπεηξία θαη λα εμνηθεησζείηε κε ηηο ζεκαηηθέο θαη ηα
εξσηήκαηα.



Δμνηθεησζείηε κε ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πσο λα ζπκπεξηθεξζείηε ζηνπο ππνςεθίνπο.



Θα πξέπεη λα έρεηε πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ εμέηαζε κειεηώληαο πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο ζην Παθέην
Δπηκόξθσζεο Δμεηαζηώλ πνπ ζαο δηελεκήζε ζην ζεκηλάξην.

Δπίζηρ:


Πιεξνθνξεζείηε ζε πνηα αίζνπζα ζα θάλεηε ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη πνηνο ζα είλαη ν ζπλεμεηαζηήο ζαο,
ώζηε λα ζπλαπνθαζίζεηε πνηνο ζα αλαιάβεη πξώηνο ηνλ ξόιν ηνπ Αμηνινγεηή 2.



Βεβαησζείηε όηη ηα ζξαλία ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζσζηά, έηζη ώζηε:
- νη ππνςήθηνη λα θάζνληαη ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ
- ν εμεηαζηήο (Αμηνινγεηήο 2) λα βξίζθεηαη απέλαληη από ηνπο ππνςεθίνπο
- ην ζξαλίν ηνπ Αμηνινγεηή 1 λα βξίζθεηαη ζε θάπνηα απόζηαζε από ηνπο ππνςεθίνπο (ίζσο ζην πιάη).



Βεβαησζείηε όηη έρεηε όιν ην πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηελ εμέηαζε. Να θξνληίζεηε ώζηε λα έρεηε καδί ζαο
ζηελ αίζνπζα ηεο εμέηαζεο ην Σεπρίδην ηνπ Τπνςεθίνπ θαη ην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή.



Βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ θαη άιια δύν Σεπρίδηα ηνπ Τπνςεθίνπ κέζα ζηελ αίζνπζα, έλα γηα ηνλ θάζε
ππνςήθην.

3.2. Καηά ηη διάπκεια ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ:
Δπυηήζειρ γνυπιμίαρ και εξοικείυζηρ (δηάξθεηα: 1-2 ιεπηά)
Πξηλ αξρίζεηε ηελ Δμέηαζε Πξνθνξηθνύ Λόγνπ (Γνθηκαζία 1, 2 θαη 3), είλαη ζθόπηκν λα θάλεηε κία-δύν
πξνζσπηθέο εξσηήζεηο ζηνπο ππνςεθίνπο (ην όλνκά ηνπο, ζε πνηα ηάμε πάλε ζην ζρνιείν ή πνπ εξγάδνληαη αλ
είλαη αλήιηθεο, θιπ). Η δηαδηθαζία απηή ζα βνεζήζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα πξνζαξκνζηνύλ ζην πεξηβάιινλ ηεο
εμέηαζεο, ελώ ζα επηηξέςεη ζε ζαο λα δηακνξθώζεηε κηα εηθόλα γηα ηνλ θάζε ππνςήθην θαη λα επηιέμεηε ηα πην
θαηάιιεια εξσηήκαηα γηα ηνλ θαζέλα. Οη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζε απηή ηε θάζε ΓΔΝ αμηνινγνύληαη.
Γοκιμαζία 1 Γιάλογορ μεηαξύ εξεηαζηή / Αξιολογηηή 2 και ςποτηθίος (δηάξθεηα: 6 ιεπηά)


Η Γνθηκαζία 1 πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 θαη επηπέδνπ Β2 πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο
ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο.



Δπηιέμηε 2 εξσηήζεηο επηπέδνπ Β1 από δύν δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη 2 εξσηήζεηο επηπέδνπ Β2
από δύν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, ιακβάλνληαο ππόςε ην πξνθίι ηνπ
θαζελόο (από ηελ πξνεγνύκελε θάζε ηεο εμέηαζεο).

Γοκιμαζία 2 Μονόλογορ (δηάξθεηα: 8 ιεπηά)


ε θάζε ζειίδα κε εηθόλεο αληηζηνηρνύλ 2 (ή πεξηζζόηεξα) εξσηήκαηα Β1 θαη 2 (ή πεξηζζόηεξα) εξσηήκαηα
Β2.



Δπηιέμηε δηαθνξεηηθή ζειίδα εηθόλσλ γηα θάζε ππνςήθην (έρνληαο ππόςε όηη θάπνηα ζέκαηα πξνζθέξνληαη
πεξηζζόηεξν γηα κηθξνύο θαη θάπνηα γηα κεγάινπο, κεξηθά γηα αγόξηα θαη άιια γηα θνξίηζηα, θηι.). Τπνβάιεηε
έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β1 θαη έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β2 ζηνλ θάζε ππνςήθην.
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Γοκιμαζία 3 Γιαμεζολάβηζη (δηάξθεηα: 10 ιεπηά)


Κάζε ζειίδα πεξηιακβάλεη θείκελα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ηα νπνία ζπλνδεύνληαη από έλα ή πεξηζζόηεξα
εξσηήκαηα επηπέδνπ Β1 θαη αληίζηνηρα επηπέδνπ Β2 θαη βξίζθνληαη ζην Φπιιάδην ηνπ Δμεηαζηή.



Δπηιέμηε δηαθνξεηηθό θείκελν γηα ηνλ θάζε ππνςήθην, ιακβάλνληαο ππόςε ό,ηη γλσξίδεηε γηα απηόλ,
ζέηνληαο έλα εξώηεκα επηπέδνπ Β1 θαη έλα επηπέδνπ Β2.



Δπεηδή ζηε δηάξθεηα ηεο Γνθηκαζίαο 3 πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο αλάγλσζεο ησλ ειιεληθώλ θεηκέλσλ,
δώζηε θαη ζηνπο δύν ππνςήθηνπο 2 ιεπηά ζηελ αξρή ηεο Γνθηκαζίαο 3, γηα λα δηαβάζνπλ ηα αληίζηνηρα
θείκελά ηνπο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνπο έρεηε ζέζεη θαη ηα εξσηήκαηα, ώζηε λα είλαη «ζηνρεπκέλε» ε
αλάγλσζε.

Μην ξεσνάηε


λα ρξεζηκνπνηείηε πνηθηιία εξσηήζεσλ/εξσηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ζαο
όηη παξάγνληεο όπσο ε ειηθία, ην θύιν, νη εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ππνςεθίσλ επεξεάδνπλ ηελ
απόδνζή ηνπο



όηη δελ είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηείηε όιεο ηηο εξσηήζεηο, ηηο εηθόλεο θαη ηα θείκελα. Τπάξρεη, επίζεο,
πηζαλόηεηα κεξηθά θείκελα ή εξσηήκαηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο



λα ζπκβνπιεπηείηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, εάλ πξηλ ή/θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εμέηαζεο έρεηε απνξίεο



λα ελεκεξώζεηε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, αλ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε δηάιεηκκα



όηη ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ, ε ΥΡΗΗ ΚΙΝΗΣΩΝ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΙ κέζα ζηελ αίζνπζα εμέηαζεο



όηη ΚΑΝΔΙ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΩΛΤΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ Α. Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ζηέθεηαη αθξηβώο
έμσ από ηελ αίζνπζα εμέηαζεο θαη λα ελνριεί εζάο ή ηνπο ππνςεθίνπο



λα ρξεζηκνπνηείηε απνθιεηζηηθά ηε γιώζζα εμέηαζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο



λα είζαζηε επέιηθηνη θαη λα κελ παξεκβαίλεηε όηαλ ν ππνςήθηνο δηζηάδεη. Γώζηε ρξόλν ζηνπο ππνςεθίνπο
λα δηακνξθώζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο



όηη ε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη πεξηνξηζκέλε, νπόηε θξνληίζηε λα ηεξείηαη ν ρξόλνο πνπ αλαινγεί ζε θάζε
ππνςήθην γηα θάζε δνθηκαζία



λα επραξηζηείηε ηνπο ππνςεθίνπο όηαλ ηειεηώλεη ε εμέηαζε, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηνπο ελεκεξώλεηε γηα
ην πσο ηα πήγαλ



όηη νη ππνςήθηνη δελ επηηξέπεηαη λα θύγνπλ από ηελ αίζνπζα εμέηαζεο παίξλνληαο καδί ηνπο ην Σεπρίδην ηνπ
Τπνςεθίνπ

ΣΗΛΔΦΩΝΩΝ

θαη

ε

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

ΣΡΟΦΙΜΩΝ,

3.3. Μεηά ηο πέπαρ ηηρ Πποθοπικήρ Δξέηαζηρ:
Η ζςμπλήπυζη ηος Δνηύπος Αξιολόγηζηρ Πποθοπικού Λόγος


Βεβαησζείηε όηη ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη νη θσδηθνί ηνπο είλαη ζσζηά γξακκέλα ζην ΔΝΣΤΠΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ηνπ θαζελόο.



Θπκεζείηε ηα εμήο:
- ηνλ πςειόηεξν βαζκό (20) ηνλ δίλεηε ζε ππνςεθίνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
θάζε επηπέδνπ.
- ηνλ πην ρακειό βαζκό (ηε κνλάδα) ηνλ δίλεηε ζε ππνςεθίνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ ηε γιώζζα
εμέηαζεο ή δελ βγαίλεη λόεκα από απηά πνπ ιέλε.



Απνθαζίζηε ηη βαζκό ζα βάιεηε πξηλ ηνλ ζεκεηώζεηε ζην Έληππν Αμηνιόγεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα
δηαηεξεζεί ζε θαιή θαηάζηαζε. Γελ πξέπεη λα ζβήλεηε γηα λα κελ ηζαιαθσζεί ή θζαξεί (γηαηί ηόηε ζα
δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα ζηε δηαδηθαζία απηόκαηεο θαηαρώξεζεο ηεο βαζκνινγίαο κε ην OMR).Ωζηόζν, Αλ
θάλεηε θάπνην ιάζνο θαη πξέπεη λα ην δηνξζώζεηε, δεηείζηε ηε βνήζεηα ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ
Κέληξνπ.



Βαζκνινγείζηε ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά θνπηάθηα σο εμήο:



πκπιεξώζηε ην έληππν κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ ππνςεθίσλ, κε καύξν ή κπιε ζηπιό:
- Ο Αμηνινγεηήο 1 (δει. εθείλνο ν νπνίνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θάζεηαη ζησπειά θαη παξαηεξεί,
αθνύεη θαη θξαηά ζεκεηώζεηο) ζπκπιεξώλεη πξώηνο ηνπο βαζκνύο ηνπ ζηα θνπηάθηα ζηελ αξηζηεξή ζηήιε
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ηνπ Δληύπνπ.
- Ο Αμηνινγεηήο 2 (δει. εθείλνο πνπ ζπλνκηιεί κε ηνλ ππνςήθην θαη ζέηεη ηα εξσηήκαηα) ζπκπιεξώλεη ηνπο
βαζκνύο ηνπ δεύηεξνο ζηα θνπηάθηα ζηε δεμηά ζηήιε ηνπ Δληύπνπ.


Οη βαζκνί ησλ δύν αμηνινγεηώλ ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο. Ο ζπλνιηθόο βαζκόο ησλ ππνςεθίσλ
ππνινγίδεηαη ειεθηξνληθά.

ηο ηέλορ ηηρ ημέπαρ ηηρ Δξέηαζηρ Πποθοπικού Λόγος


Δπηζηξέςηε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ηα Σεπρίδηα ηνπ Τπνςεθίνπ, ην Φπιιάδην ηνπ
Δμεηαζηή θαη ηα ζπκπιεξσκέλα Έληππα Αμηνιόγεζεο Πξνθνξηθνύ Λόγνπ.



ε πεξίπησζε πνπ ζαο έρεη δεηεζεί λα ζπκπιεξώζεηε θάπνην εξσηεκαηνιόγην, παξαθαινύκε λα ην
επηζηξέςεηε ζπκπιεξσκέλν ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ.
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SINAV GÖREVLĠLERĠNE B(B1&B2) DÜZEYĠ KONUġMA YÖNERGESĠ
A - Kendimizi Tanıtma, Adayı Tanıtma (Her iki aday için toplam 2 dakika. Değerlendirme yapılmıyor.)

Sınav
görevlisi:

Sınav
görevlisi:

Sınav
görevlisi:

- Ġyi günler. HoĢ geldiniz, değerlendirme formlarınızı alabilir miyim?
(Adayların formlarını alın ve kimin kim olduğunu kontrol ettikten sonra sizinle birlikte sınava giren öteki
sınav görevlisine verin.)
- TeĢekkürler, lütfen oturun. Adım .......... bu da meslektaĢım .......... Lütfen test boyunca yüksek
sesle, açık ve net bir Ģekilde, Türkçe konuĢun. Etkinliklerin açıklamalarının tekrarını, yalnızca
Türkçe olarak isteyebilirsiniz. ġimdi, sizin adınız nedir?
(Adayın adını yazın, sonra ikinci adaya sorun.)
- Ve sizinki?
(Onu da yazın)
(Aday A’ya hitap ederek)
- ġimdi .......... (adını söyleyerek) ne iĢ yapıyorsunuz? / Nerede kalıyorsunuz? / Gelecekle
ilgili ne gibi planlarınız var? vs.
(Buzları eritmek ve adayı daha iyi tanımak için sorulabilecek genel sorular.)
(Aday B’ye hitap ederek)
- Ve size gelelim, .......... (adını söyleyerek) ne iĢ yapıyorsunuz? / Nerede kalıyorsunuz? /
Gelecek için ne planlarınız var? vs.
(Buzları eritmek ve adayı daha iyi tanımak için sorulabilecek genel sorular.)

1. Etkinlik (Her iki aday için toplam 6 dakika – Her aday için 3 dakika)
Sınav
görevlisi:

- Tamam, birinci etkinlikle baĢlayalım. Her birinize bazı sorular soracağım.
(Aday A ile başlayın, sınav görevlisinin kitapçığından değişik konulardan iki tane B1 ve iki tane B2
düzeyi soru seçin ve bunları sorun.)

(Aday etkinliği tamamladığı zaman)
Sınav
görevlisi:
Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.
- ġimdi, (Aday B’nin ismini söyleyerek) .......... devam edelim. (Sınav görevlisinin kitapçığından değişik
konulardan iki tane B1 ve iki tane B2 düzeyi soru seçin ve bunları sorun.)

(Aday etkinliği tamamladığı zaman)
Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.

2. Etkinlik (Her iki aday için toplam 8 dakika – Her aday için 4 dakika)
Sınav
görevlisi:
Sınav
görevlisi:

- ġimdi iki numaralı etkinliğe geçelim. Her birinize bir veya daha fazla fotoğraf vereceğim ve iki
soru soracağım. Her birinizin cevap vermek için dört dakikası var.
(Bu sefer aday B’den başlayın. Aday B’nin adını söyleyerek) - ..........’den baĢlayalım. (Aday kitapçığından sayfayı seçin).
- (Aday B’nin adı)........., no’lu sayfayı açın ve .......... no’lu fotoğrafa bakın. (Bu sayfadaki bir veya
daha fazla fotoğraf seçin) ve.......... (Sınav görevlisinin kitapçığında B1 seviyesinde bir etkinlik seçin ve
yüksek sesle okuyun.)

(Aday etkinliği bitirdiğinde)
Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.

Sınav
görevlisi:

- ġimdi .......... no’lu fotoğrafa bakın.
(Aday kitapçığından aynı sayfadan bir veya daha fazla fotoğraf seçin) ve .......... (Sınav görevlisinin
kitapçığından B2 seviyesindeki etkinliklerden birini seçin ve yüksek sesle okuyun.)

(Aday etkinliği bitirdiğinde)
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Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.

Sınav
görevlisi:

- ġimdi (Aday A’nın adını söyleyerek) sizin sıranız. (Aday kitapçığından sayfayı seçin)
- Lütfen .......... no’lu sayfayı açın ve fotoğrafa bakın. (Bu sayfadaki bir veya daha fazla fotoğraf
seçin) ve .......... (Sınav görevlisininn kitapçığından B1 seviyesindeki etkinliklerden birini seçip yüksek
sesle okuyun.)

(Aday etkinliği bitirdiğinde)
Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.

Sınav
görevlisi:

- ġimdi .......... no’lu fotoğrafa bakın. (Aday kitapçığından aynı sayfadan bir veya daha fazla fotoğraf
seçin) ve.......... (Sınav görevlisinin kitapçığından B2 seviyesindeki etkinliklerden birini seçin ve yüksek
sesle okuyun.)

(Adaylar etkinlikleri tamamladıkları zaman)
Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.

3. Etkinlik
Sınav
görevlisi:
Sınav
görevlisi:

(Her iki aday için toplam 10 dakika – Her aday için 5 dakika)

- ġimdi 3. etkinliğe geçelim. Her birinize okumanız için Yunanca bir metin ve yapmanız için 2
etkinlik vereceğim. Her birinizin 3 dakikası var.
(Bu sefer aday A ile başlayarak) - (Adını söyleyerek)............. sizden baĢlayalım (Aday kitapçığından
bir sayfayı seçin) .......... no’lu sayfayı açın ve .......... no’lu metne bakın (Metni seçin) ve..........
(Sınav görevlisinin kitapçığından B1 düzeyinde bir etkinlik seçin ve yüksek sesle okuyun).
- Metni iki dakika boyunca okuyabilirsiniz. Siz baĢlamadan önce, ben etkinliği tekrar okuyacağım. (Adaya metni okuması için iki dakika izin verin)

(Yaklaşık iki dakika sonra)
Sınav
görevlisi:
Sınav
görevlisi:
Sınav
görevlisi:

- Hazır mısınız? Tamam. (Etkinliği tekrar okuyun). (Aday etkinliği tamamladığı zaman).
- ġimdi size metni tekrar okumanız ve baĢka bir etkinliği hazırlamanız için biraz zaman daha
vereceğim. (B2 düzeyindeki etkinliği verin)
(Aday B’ye hitap ederek) - ġimdi (Aday B’nin adı) .......... sıra sizde. Hazır mısınız? Tamam.
(B1 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın). (Aday etkinliği tamamladığı zaman).
- TeĢekkür ederim. ġimdi size metni okumanız ve baĢka bir etkinliği hazırlamanız için biraz
daha zaman vereceğim. (B2 düzeyindeki etkinliği verin).
(Aday A’ya hitap ederek) - ġimdi (Aday A’nın adı) .......... ikinci etkinliği yapmak için sizin
sıranız, hazır mısınız? Tamam. (B2 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın).

(Aday etkinliği tamamladığı zaman)
Sınav
görevlisi:
Sınav
görevlisi:

- TeĢekkür ederim.
(Aday B’ye hitap ederek) - ġimdi (Aday B’nin adı) .......... 2. etkinliği yapmak için sıra sizde, hazır
mısınız? Tamam. (B2 düzeyindeki etkinliği tekrarlayın).

(Aday etkinliği tamamladığı zaman)
Sınav
görevlisi

- TeĢekkür ederim. Sınav bitmiĢtir. Size iyi günler ve baĢarılar dilerim.
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SÖZLÜ YANITLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE OLASI SORUNLAR
Özellikle B1 düzeyinde, adayların sözlü yanıtlarında kimi kez kararsızlıklar, uzunca duraklamalar, hatalı
baĢlangıçlar, uygun sözcüğü ve cümle yapısını bulamama gibi sorunlar yaĢandığını unutmayınız. Bu nedenle
sınav yapan kimse; soruları yavaĢ yavaĢ ve anlaĢılır bir biçimde sormalı, adayın yanıt verebilmesi için gerekli
zamanı ona vermelidir.

SORUN
Ne yaparım?

ÇÖZÜM
AĢağıdaki önerilere uyunuz

Eğer aday yanıt vermekte kararsız davranıyor
(tereddüt ediyor), uzun süre duraksıyor ya da çok kısa
bir yanıt veriyorsa (çok kısa bir konuĢmayla
yetiniyorsa)...

1. Adayın yanıtını sürdürmesini teĢvik etmek için onun
son cümlesini tekrar ediniz.
2. Sorunuzu daha basit bir biçimde yeniden ifade
ediniz.
3. KonuĢmaya devam etmesine yardım
amacıyla bir veya iki ek soru sorunuz.

etmek

(Örneğin: Herhangi bir Ģey eklemek ister misiniz?)
Aday, stres nedeniyle kendini ifade etmede güçlükler
yaĢıyorsa...

Aday hiç konuĢmuyor, sorulara cevap verebilecek gibi
görünmüyorsa...
(2nci ve 3üncü etkinlik için).

1. Adayın kendini rahat hissetmesi için gülümseyiniz,
onu rahatlatmaya çalıĢınız.
2. Yanındaki adaya soru yöneltiniz, sonra yeniden
stresli adaya dönünüz.
Soruyu tekrar ediniz ya da soruyu yeniden ifade ediniz.

NOTLAR:
 Adaylara yapılan her tür yardım (yukarıda belirtildiği gibi) yanıtlara final notu verilirken dikkate alınmalıdır.
 Sınavdaki görevinizin, adaylara yardım etmek ya da onlara Türk dilini öğretmek değil, onları değerlendirmek
olduğunu unutmayınız. Dikkat edin, adayın aradığı sözcüğü söyleyerek ya da cümlesini tamamlayarak
öğretmen rolünü üstlenmek çok kolaydır. Adaya gereksiz yardımda bulunmaktan olabildiğince kaçınmaya
çalıĢınız.
 Sorular basit ve anlaĢılır biçimde ifade edilmiĢtir. Soruları, adaylara iletirken okumamaya çalıĢınız.
Sorularınıza bilgi eklemeyiniz.
 Sorulan soruda, eğer aday bir sözcüğün anlamını eğer anımsayamazsa, sadece yardım istediği takdirde
ona, sözcüğün eĢanlamlısını verebilir ya da sözcüğü açıklayabilirsiniz.

ADAYLARIN SÖZLÜ YANITLARININ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠYLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI BĠLGĠLER (YÖNERGE)
Etkinlik 1 - KarĢılıklı KonuĢma (Diyalog)
2
1
0

Aday söyleĢiyi, sınav yapanın çok fazla yardımı olmaksızın, etkilice, kolaylıkla, doğallıkla ve istenen
tüm hususları kapsayacak bir biçimde yürütebiliyor.
Aday, istenilen somut bilgileri verebiliyor, ancak bunu sınırlı bir netlikle yapıyor.
B1 Düzeyindeki sorulara duraksamalarla fakat etkili bir Ģekilde yanıtlıyor, B2 düzeyindeki soruları
yanıtlamakta zorluk çekiyor ya da sorulara cevap veremiyor.
Adayın sözlü yanıtı son derecede yetersiz, uygun olmayan yanıtlar veriyor ya da yanıt veremiyor.
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Etkinlik 2 – Tek Taraflı KonuĢma (Monolog)
2

1

0

Aday ayrıntılı ve anlaĢılır bir betimleme yapabiliyor / iyi oluĢturulmuĢ kanıtlar geliĢtirebiliyor. Görsel
uyarıcıya dayanılarak sorulan soruda, belirtilen noktaları ve uygun öğeleri etkili, anlaĢılır bir biçimde
ortaya çıkarıyor.
Aday, görsel uyarıcının basit bir betimlemesini yapabiliyor. Bunu yaparken zorlansa da sorulan
sorulardaki konuların çoğuna göreceli olarak basit ama kısa ve anlaĢılabilir devamlılıklardan
yararlanarak yanıt veriyor.
B1 düzeyindeki etkinliğe görsel uyarıcıları oldukça etkili bir Ģekilde kullanarak yanıtlıyor, B2
düzeyindeki sorulara cevap vermekte zorluk çekiyor.
Adayın sözlü yanıtı son derece yetersiz, konuĢmaları anlaĢılamıyor, görsel uyarıcıdan etkili bir
biçimde yararlanamıyor ya da yanıt veremiyor.

Etkinlik 3 – Aracılık ve Bilgiyi aktarma
2

1

0

Aday, Yunanca bir metinde iĢaretlediği bilgileri, dinleyicide gerginlik ya da rahatsızlık yaratmadan;
doğal bir biçimde, kolayca, anlaĢılır bir düzeyde ve etkili bir biçimde Türkçeye aktarabiliyor ve
yorumlayabiliyor.
Aday, Yunanca bir metinden alınan bilgilerin bazılarını Türkçeye aktarabiliyor, ancak mesajını
iletmek için zaman zaman vücut diline baĢvuruyor ya da dolaylı bir yol seçiyor.
B1 düzeyindeki etkinliğe Yunancadan Türkçeye bazı duraksamalar yaparak ve arasıra çeviri yoluyla
yanıtlıyor, B2 düzeyindeki etkinliğe cevap vermekte zorluk çekiyor.
Adayın sözlü yanıtı son derece yetersiz, Yunanca metinden istenilen bilgileri Türkçeye aktaramıyor
ya da yanıt veremiyor.

1. 2. ve 3. ETKĠNLĠKLER ĠÇĠN DĠLSEL KAYNAKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Tonlama, vurgu ve telâffuz
2

Aday, dinleyicide gerginlik ve rahatsızlık yaratmayan anlaĢılabilir bir tonlamaya ve söyleyiĢe sahiptir.
Vurguda, telaffuzda, tonlama ve ritminde bazen anadilinin etkisi belli oluyor.

1

Aday, anadilinden etkilenmiĢ olarak söyleyiĢ hataları yapıyor, bu hatalar bazen anlaĢılmayı
engelliyorsa da genellikle kendini ifade etmeyi baĢarıyor.

Dilsel tercihlerinin duruma uygunluğu
4
3
2
1
0

Aday, duruma uygun olarak duygu ve düĢüncelerini ifade edebiliyor. Bununla birlikte iletiĢimi
aksatmayan yanlıĢlar ve yanlıĢ sözcük seçimleri olsa da, kullandığı sözvarlığının uygunluğu genellikle
üst düzeydedir.
Aday, duygu ve düĢüncelerini verilen duruma uygun düĢen gündelik deyimleri kullanarak
açıklayabiliyor. Çoğu kez iletiĢimi aksatmayan sözvarlığına sahip olduğunu gösteriyor.
Adayın, duygu ve düĢüncelerini duruma uygun olarak anlatmada (açıklamada) bazı sorunları var.
Bununla birlikte aday, temel bir sözvarlığına sahip olduğunu gösteriyor, ancak daha karmaĢık bir
düĢünceyi açıklamak söz konusu olduğunda ciddi hatalara düĢüyor.
Adayın, duygu ve düĢüncelerini duruma uygun olarak anlatmada ciddi sorunları var. Basit iletiĢim
durumlarında bile sözvarlığı üst düzeyde değil.
Açıklamalar, iletiĢim durumuna hiç uygun değil, sözvarlığı hakimiyeti çok yetersiz, aday mesajını
iletemiyor.
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Dilbilgisi, sözdizimi, sözcük hazinesi
4
3
2
1
0

Aday, sözcük hazinesini, dilbilgisini ve sözdizimini baĢarılı bir biçimde kullanıyor. Sistematik olmayan
hatalar ve sözdizimi yapısı ile ilgili önemsiz yanlıĢlar ortaya çıkıyor, ancak bunlar ender olarak
görülüyorlar ve genellikle aday tarafından düzeltiliyor.
Aday, yeterli bir düzeltmeyle iletiĢim kuruyor, genellikle dilbilgisine ve sözvarlığına hakimdir. YanlıĢları
anlaĢılabilirliği etkilemiyor.
Dilbilgisinde, sözdiziminde ve sözvarlığında hatalar ortaya çıkabiliyor, ancak adayın ne demek istediği
anlaĢılabiliyor. Aday, daha çok önceden tahmin edilebilir durumlarla bağdaĢan ve sıklıkla kullanılan
deyimlerden ve çeĢitli anlatım biçimlerinden yararlanabiliyor.
Aday, basit cümle yapılarından kuralına uygun olarak yararlanabiliyor, ancak sözcük kullanımı,
dilbilgisi ev sözdiziminde sistematik olarak basit hatalar yapıyor. Adayın yaptığı bu yanlıĢlar
düzeltilmiyor ve anlaĢılabilirliği etkiliyor.
Aday, basit sözdizimi yapılarına ve temel dilbilgisi kurallarına hakim değil.

BağlaĢıklık ve bağdaĢıklık
4
3

Aday, fikirler arasındaki bağlantıyı anlaĢılır bir biçimde göstermek için çok sayıda iliĢki sözcüğünü
doğru ve baĢarılı olarak kullanabiliyor. Sözlü anlatımı iyi düzenlenmiĢtir.
Aday, uzun süren konuĢmada güçlükler yaĢasa da, anlatmak istediklerini birbirine bağlamak için sınırlı
sayıda bağlaçtan yararlanabiliyor. Bazı duraksamalara rağmen konuĢma, akıĢını koruyor.

2

Aday, birbirine bağlı bir konuĢmada bir dizi kısa, basit ve farklı öğeyi, birbirine bağlayabiliyor.

1

Aday “ve”, “fakat”, “çünkü” gibi basit bağlaçları kullanarak sözcük gruplarını birbirine bağlayabiliyor.
Biligi sürekli duraksamalar ve tekrarlamalarla bazen de anlaĢılmaz bir Ģekilde aktarılıyor. KonuĢma
akıĢı engellidir.

0

Aday, bağlaçları kullanmıyor. Sözlü anlatımı tutarsızdır.

Puanlama :

B2 Düzeyi için
4 = Tamamıyla
tatmin edici
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1. ETKĠNLĠK
DĠKKAT! Soru, fotoğraf ve etkinlik seçimi ya da konuĢma sırasında 2. tekil veya 2. çoğul Ģahıs kullanımı,
sınava girenin profiline göre sınav görevlisi tarafından yapılır. Sınav görevlisi önce B1, takibinde B2
seviyesinden seçtiği soruları sorar.
Sınava girenlere sorulacak sorulardan örnekler.

B1 SEVĠYE SORULARI

B2 SEVĠYE SORULARI

KĠġĠSEL SORULAR

KĠġĠSEL SORULAR

1. Aileniz geniĢ bir aile mi? Bize en sevdiğiniz

13. Genellikle nasıl giyinirsiniz? Sosyal hayattaki

yakınınızı anlatın.

değiĢik etkinliklerde ne tür kıyafetler seçersiniz?

2. Size çok yakın olan bir dostunuz var mı? Bize

14. Hangi ünlü ile tanıĢmak isterdiniz? Neden?

onun hakkında biraz bilgi verin.

15. Hangi sporu/hobiyi hiçbir zaman yapmayı düĢün-

3. Kaldığınız semtin olumlu ve olumsuz yanları

mezsiniz? Neden?

nelerdir?

OKUL, EĞĠTĠM, Ġġ HAKKINDA SORULAR

OKUL, EĞĠTĠM, Ġġ HAKKINDA SORULAR

4. Neden Türkçe öğreniyorsunuz?

16. Eğer çok zor bir dil öğrenmeniz gerekseydi, hangi-

5. Okuldayken/üniversitedeyken hangi dersleri

sini seçerdiniz? Neden?

severdiniz? Neden?

17. Eğitiminizi tamamladıktan sonra hangi mesleği

6. Okulu/eğitiminizi bitirdikten sonra hangi

seçmek istersiniz? Neden?

mesleği seçeceksiniz?

18. Geleceğin meslekleri nelerdir? Bu konuda ne
düĢünüyorsunuz?

TERCĠHLER HAKKINDA SORULAR

TERCĠHLER HAKKINDA SORULAR

7. En sevdiğiniz yemek nedir?

19. Fotoğraf çekmeyi sever misiniz? Ne tür fotoğraflar

8. Genellikle televizyonda ne seyredersiniz?

çekmeyi tercih edersiniz?

Neden?

20. Akrabalarınızı ziyaret ettiğinizde sizi mutlu eden

9. Ne tür kitap okumayı seversiniz?

Ģeyler nelerdir? Bu ziyaretlerde hoĢunuza gitmeyen
Ģeyler var mı? Neden?
21. Ev yemeğini mi yoksa hazır yemekleri mi tercih
edersiniz? Neden?

HOBĠLER, ĠLGĠ ALANLARI HAKKINDA

TATĠLLER VE SEVDĠĞĠNĠZ YERLER HAKKINDA

SORULAR

SORULAR

10. BoĢ zamanlarınızda ne yaparsınız? BoĢ

22. Tatildeyken zamanınızı nasıl geçirirsiniz?

zamanınızı nasıl geçirirsiniz?

23. Tatile tek baĢınıza mı, yoksa arkadaĢlarınızla mı

11. Hangi sporları seyretmekten, hangilerini de

çıkmayı tercih edersiniz? Neden?

yapmaktan hoĢlanırsınız? Neden?

24. Gitmekten zevk aldığınız bir yer hakkında

12. Hafta sonları genellikle ne yaparsınız?

konuĢunuz. Orada en çok hoĢunuza giden Ģey nedir?
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2. ETKĠNLĠK: TEK TARAFLI KONUġMA
Bu sorularla birlikte verilen fotoğraflar arka sayfalardadır.

2.1. Nereye Bakıyorlar? (SAYFA 2)
SORU 1
Diyelim ki fotoğraf 1’de sizi görüyoruz. Neredesiniz? Kiminle berabersiniz ve ne yapıyorsunuz? Birazdan
ne yapacaksınız? Anlatın.

B1

SORU 2
Fotoğraf 2’de ablanızı ve eĢini görüyoruz. Neredeler? Burada ne yapıyorlar? Biraz önce ne yaptılar?
Birazdan ne yapacaklarını düĢünüyorsunuz? Anlatın.
SORU 3
Fotoğraf 3’te annenizi görüyoruz. O nerede ve ne yapıyor? Bu iĢi yaparken kendini nasıl hissediyor?
Niçin? Anlatın.

B2

SORU 4
Bu sayfada gördüğünüz fotoğraflardan birini seçin fakat bize söylemeyin. Fotoğrafta neler görüyorsunuz?
Fotoğraftakiler kendilerini nasıl hissediyor? Niçin? Bunları anlatarak fotoğrafı bulmamıza yardımcı
olunuz.

2.2. Yaratıcı Ġnsanlar (SAYFA 3)
SORU 1
Fotoğraf 7 ve fotoğraf 10’a bakın. Bu fotoğraflardaki insanların ortak ve değiĢik yanları nelerdir? Onlar
Ģimdi neredeler ve ne yapıyorlar? Anlatın.

B1

SORU 2
Fotoğraf 12’de çok iyi bir arkadaĢınızı görüyoruz. Bu fotoğraf nerede ve ne zaman çekildi? ArkadaĢınız
hayatını ne yaparak kazanıyor? Anlatın.
SORU 3
Siz bir sanatçı olsaydınız fotoğraf 8, fotoğraf 9 veya fotoğraf 11’de mi olmayı seçerdiniz? Niçin? Bu
sanatçılar ne yaratıyorlar? Anlatın.

B2

SORU 4
Bu sayfada gördüğünüz fotoğraflara bakın. Buradaki insanlardan kimin yerinde olmayı isterdiniz? Niçin o
insanı daha yaratıcı buluyorsunuz? Anlatın.

2.3. Parkta DolaĢırken (SAYFA 4)
SORU 1
Fotoğraf 13’e bakın. Burada çok yakın bir arkadaĢınızı görüyoruz. O Ģimdi nerede ve ne yapıyor? Oraya
nasıl gitti? Biraz sonra ne yapacak? Anlatın.

B1

SORU 2
Fotoğraf 14’ü diyelim ki siz çektiniz. Kimleri çektiniz? Onlar buraya gelmeden önce ne yaptılar? Buraya
nasıl geldiler? Sonra ne yapacaklar? Anlatın.
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SORU 3
“ġehir Parkları ve Çocuklar için Etkinlikler” baĢlıklı bir yazı yazdınız ve yerel gazetede yayınlamak
istiyorsunuz. Bu sayfadaki fotoğraflardan hangisini veya hangilerini makaleniz için seçerdiniz? Niçin?

B2

SORU 4
Diyelim ki fotoğraf 15’te sizi ve arkadaĢlarınızı görüyoruz. Buraya ne zaman gelmeye karar verdiniz?
Niçin buraya gelmek istediniz? Kendinizi Ģimdi nasıl hissediyorsunuz? Niçin? Anlatın.

2.4. Cumartesi AkĢamı (SAYFA 5)
SORU 1
Fotoğraf 19’da sizi görüyoruz. Kimlerle berabersiniz? Bu fotoğraf nerede çekildi? Ne yapıyordunuz?
Sonra ne yaptınız?

B1

SORU 2
Fotoğraf 20 ve fotoğraf 23’e bakın. Diyelim ki bu fotoğraflar aynı yerde çekildi. Burada ne oluyor? Bu
gençler ne yapıyorlar ve kendilerini nasıl hissediyorlar?
SORU 3
Fotoğraf 21’de kız arkadaĢlarınızı görüyoruz. Onlar neredeler ve ne yapıyorlar? Kendilerini nasıl
hissediyorlar? Niçin? Anlatın.

B2

SORU 4
Cumartesi akĢamını geçirmek için bu sayfada gördüğünüz etkinliklerden hangisini yapmayı seçerdiniz?
Niçin? Anlatın.

2.5. Çocuklar ve Sağlıklı Beslenme (SAYFA 6)
SORU 1
Fotoğraf 25’te abinizi görüyoruz. O nerede? Kimlerle beraber? Bu insanlar abinizin nesi oluyor? Anlatın.

B1

SORU 2
Fotoğraf 28’i siz çektiniz diyelim. Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Bu kızlar ne yapıyor? Arkalarında duran
kadın kim olabilir? O biraz önce ne yaptı? Anlatın.
SORU 3
Beslenme uzmanısınız ve “Çocukları Sağlıklı Beslenmeye Nasıl AlıĢtırabilirsiniz” konulu bir yazı yazdınız.
Yazınızı bir kadın dergisinde yayınlayacaksınız. Bu sayfadan yazınız için hangi fotoğrafı seçerdiniz?
Niçin?

B2

SORU 4
Fotoğraf 30’da küçük kardeĢinizi (veya oğlunuzu) görüyoruz. Bu fotoğrafta o kendini nasıl hissediyor?
Niçin? Fotoğraf 29’da gördüğümüz kızla onun arasında ne fark var? Bu iki çocuğun duygularını anlatır
mısınız?

DÜZEY B1&B2

BÖLÜM 4

Sınav Görevlisinin Kitapçığı

SAYFA

12

Κ Π γ / Devlet Dil Sertifikası

Kasım 2013

3. ETKĠNLĠK
Sınava girenlere sorulacak sorular.

3.1. 5 AkĢam Yemeğinden Vazgeçmeyelim! (SAYFA 7)
Verdiği kiloları tekrar almaktan korkan arkadaĢınız Zuhal akĢam yemeği yemekten kaçınıyor. Siz
yukardaki makaleyi okudunuz.
SORU 1
Yukarıdaki metne göre arkadaĢınız Zuhal neden ufak ve sık öğünler yemeli? Kendisine anlatın.

B1

SORU 2
Zuhal’in kilo almaması için öğle yemeklerinde neler tüketmesi gerekir? Yukarıdaki yazıya dayanarak
arkadaĢınıza anlatın.
SORU 3
ArkadaĢınız akĢamları ailesiyle yemek yemekten hoĢlanıyor. Okuduğunuz metne göre Zuhal’ e akĢam
yemeğini kesmemesi için hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Ona neler söylersiniz?

B2

SORU 4
AkĢam yemeğini kesmemesi için arkadaĢınız Zuhal’ i nasıl ikna edebilirsiniz? Okuduğunuz yazıdaki
bilgilere dayanarak ona neler söylersiniz?

3.2. Yaz Aylarında ġarküteriden Kaçının (SAYFA 8)
ArkadaĢınız YeĢim sıkı bir diyetten sonra verdiği kiloları yaz tatilinde tekrar almaktan korkuyor. Siz
bu yazıyı okuyunca aklınıza hemen YeĢim geldi ve ona tavsiyelerde bulunuyorsunuz.
SORU 1
YeĢim kilo almaması için sahilde ne yemeli ve ne içmeli? Ġlgili bilgileri YeĢim’e anlatın.

B1

SORU 2
YeĢim sabah kahvaltısında hangi besinleri tercih etmeli? ArkadaĢınıza anlatın.
SORU 3
YeĢim öğlen ve akĢam yemeğinde hangi yemekleri tercih etmeli? Ġlgili bilgileri YeĢim’e aktarın.

B2

SORU 4
YeĢim fazla kilo almamak için hangi besinlerden kaçınmalı? Ona tavsiyelerde bulunun.

3.3. Üniversite Öğrencilerine Yararlı Tavsiyeler (SAYFA 9)
Öğrenim nedeniyle Atina’da bulunan arkadaĢınız Salih, bir ev kiralamak istiyor. Siz bu yazıyı
okudunuz ve Salih’e ev kiralamanın sırlarını anlatıyorsunuz.
SORU 1
Salih kira fiyatı ve ev sahibiyle sözleĢme konusunda ne yapmalı? Ona aktarın.

B1

SORU 2
Salih kiralayacağı evin yeriyle ilgili öncelikle nelere dikkat etmeli? Ona gerekli bilgileri aktarın.
SORU 3
Ev kiralarken Salih genellikle nelere dikkat etmeli? ArkadaĢınızı bilgilendirin.

B2

SORU 4
ArkadaĢınız Salih’e ev kiralamanın baĢlıca sırlarından bahsedin. Ona neler söylersiniz?
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3.4. Güvenli AlıĢveriĢ (SAYFA 10)
Yeliz alıĢveriĢten çok hoĢlanan bir arkadaĢınızdır. Siz yukardaki metni bir dergide okudunuz ve
içeriğini arkadaĢınıza aktarmak ihtiyacını duyuyorsunuz.
SORU 1
Yeliz satın almak istediği ürünlerin kalitesini nasıl kontrol etmeli? ArkadaĢınıza anlatın.

B1

SORU 2
Yeliz satın almak istediği ürünlerin fiyatı konusunda nasıl düĢünmeli? ArkadaĢınıza aktarın.
SORU 3
Yeliz alıĢveriĢinde öncelikle nelere dikkat etmeli? Gerekli bilgileri arkadaĢınıza aktarın.

B2

SORU 4
Doğru alıĢveriĢ yapmanın önemli sırlarını arkadaĢınız Yeliz’e anlatın. Ona neler söylersiniz?

3.5. Seyahat ve Turizm (SAYFA 11)
ArkadaĢınız Uğur, yaz aylarında Ege adalarını ziyaret etmek istiyor. Siz Naksos adası ile ilgili
yukardaki metni turistik bir dergide okudunuz ve Uğur’a içeriğini anlatıyorsunuz.
SORU 1
Naksos adasında yürüyüĢ sporu ile ilgili etkinlikleri arkadaĢınız Uğur’a anlatın.

B1

SORU 2
Naksos adasında bisiklet turları ile ilgili hangi etkĢnlikler düzenleniyor? ArkadaĢınız Uğur’a anlatın.
SORU 3
Naksos adasını ziyaret etmesi için Uğur’u nasıl ikna edebilirsiniz? Ona neler söylersiniz?

B2

SORU 4
Yaz tatilinde Uğur Naksos adasında hangi doğa etkinlikleri yapabilir? Ona anlatın.

3.6. Doğa Dostu Deterjanlar (SAYFA 12)
Temizlik konusunda titiz olan arkadaĢınız Hülya, evinde kimyasal temizleyici madde (deterjan)
kullanıyor. Siz bu metni okudunuz ve Hülya’ya ilgili bilgileri aktarıyorsunuz.
SORU 1
Hülya mutfak eĢyalarını nasıl temizlemeli? Ona gerekli bilgileri aktarın.

B1

SORU 2
Hülya lâvaboyu nasıl temizlemeli? Gerekli bilgileri arkadaĢınıza anlatın.
SORU 3
Evinin temizliği için Hülya’yı doğaya yararlı olan temizleyici maddelerden bahsediyorsunuz. Ona neler

B2

söylüyorsunuz?
SORU 4
Mutfak eĢyalarını ve fırını Hülya doğaya yararlı ne tür temizleyici madde kullanmalı? Ona aktarın.

ΣΔΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
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